
En hälsning från  
Svenska kyrkans församlingar  
i Kinneved, Åsarp och Floby

nr 4
2018Insikten

Är Göteve 
kyrka inte 
vit längre?

Fira jul med oss!

• Gudstjänster

• Gemenskap

• Julpyssel

• Musik

Pilgrims- 
vandra mellan  
Vårkumla och 

Kinneved



2

v

Präster 0515- SMS:

Stefan Klint, kyrkoherde 72 38 81 070-600 28 15

Anita Karlén 72 38 82 070-600 28 16

Åsa Jockisch 72 38 92 072-2129212

Kyrkomusiker
Christina Behre-Fransson 72 38 85 076-132 22 52

Annette Kinnunen 72 38 90 070-520 42 98

Thomas Vinge 72 38 91 070-329 28 51

Barn- och ungdom
Linn Lager Alvarsson 72 38 87 076-132 22 53

Lena Åmark 72 38 88 070-329 28 15

Matilda Wardin 72 38 93 076-132 22 54

Åsa Johansson 72 38 94 076-132 22 55

Kyrkogårdsförvaltning
måndag, onsdag-fredag: 9-12 72 38 84 076-132 22 60

Kyrkokansli
Jenny Carlson 72 38 89 076-132 22 51

Kerstin Sköld 72 38 86 076-132 22 50

Vaktmästeri
Michael Steneros, chef 72 38 01 070-206 04 05

Henrik Linnarsson, förman 72 38 02 070-206 04 04

Besöks- och postadress: 
Storgatan 58, 521 51 Floby

Kansliets öppettider: 
måndag, onsdag och fredag  
9.30 -12.00

Telefon:  
0515-72 38 80

E-post: 
floby.pastorat@svenskakyrkan.se

Facebok: Svenska kyrka i Floby pastorat 
Instagram: svenskakyrkanifloby

Fler kontaktuppgifter finns på  
www.svenskakyrkan.se/floby

Kontakta  
Svenska kyrkan  
i Floby pastorat

Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn. Ansvarig utgivare: Stefan Klint. Layout: Helena Taubner/Helt Unik AB. Illustrationer: Svenska kyrkan/IKON. Omslagsfoto: Svenska kyrkan/IKON.

Kyrkoherden har ordet

Julkrubban är 
ingen idyll
Vilken är kärnan i det kristna budskapet? 
Jag svarar ”medkänsla”!

Abraham Lincoln hävdade, efter det att  
slaveriet avskaffats, att just medkänslan 

var det band som höll samman nationen. Idag är 
det inte en självklar beskrivning av varken USA 
eller det svenska samhället. Men det är kärnan 
i det kristna budskapet och kanske viktigare nu 
än någonsin. Gud visar medkänsla med den värld 
som lider och lämnar oss inte ensamma. Därför 
ska också vi visa medmänsklighet mot andra.

Ibland framställs medmänsklighet som ett extra 
tillval i livet, något vi unnar oss för att vi är sär-
skilt snälla eller goda. Bibeln har en mer krass 
syn på saken: ”Du ska älska din nästa såsom dig 
själv.” Att visa medkänsla är ett bud och en he-
lig plikt, en del av uppdraget att vara människa. 
Bibeln har en tydlig inställning till främlingar:  

”Invandraren som bor hos er skall ni behandla 
som en infödd. Du skall älska honom som dig 
själv, ni var ju själva invandrare i Egypten” –  
eller ”ni flydde själva över havet till Amerika för 
hundra år sedan”, som det hade kunnat stå om 
författaren till Tredje Moseboken riktat sin upp-
maning till svenskarna julen 2018.

En viktig del av julevangeliet är att Jesus själv var 
ett flyktingbarn. När familjen flydde från dikta-
torn Herodes fick de skydd och asyl i Egypten. 
Erfarenheten satte djupa spår och när Jesus åter-
vände var detta hans budskap: ”Allt vad ni vill att 
människorna skall göra för er, det skall också ni 
göra för dem”!

Julkrubban är ingen idyll och det är inte heller 
världen idag med krig, våld och lidande. Men du 
och jag kan göra skillnad genom att visa med-
känsla och omtanke om en annan människa, 
särskilt den som befinner sig långt 
hemifrån och som kommer till oss 
med behov av skydd. Vi gör det 
inte för att vi är snälla. Det är vår 
heliga plikt som människor!

Stefan Klint
kyrkoherde
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Julevangeliet
I Bibeln (Lukasevangeliets andra kapitel) 
kan vi läsa om anledningen att vi firar jul: 
Jesu födelse.

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus 
en förordning om att hela världen skulle 

skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, 
och den hölls när Quirinius var ståthållare i Sy-
rien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en 
till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst 
hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Ga-
lileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, 
för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin 
trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne 
att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. 
Hon lindade honom och lade honom i en krubba, 
eftersom det inte fanns plats för dem inne i här-
bärget. I samma trakt låg några herdar ute och 
vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens 
ängel framför dem och Herrens härlighet lyste 
omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men 
ängeln sade till dem:

”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor 
glädje, en glädje för hela folket. I dag har en fräl-
sare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Her-
ren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett 
nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en 
stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höj-
den åt Gud och på jorden fred åt dem han har 
utvalt.”

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen 
sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Bet-
lehem och se det som har hänt och som Herren 
har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann 
Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg 
i krubban. När de hade sett det berättade de vad 
som hade sagts till dem om detta barn. Alla som 
hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria 
tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. 
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lo-
vade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var 
så som det hade sagts dem. (Luk 2: 1-20)

Fira julafton med 
oss i Kyrkans hus
Välkommen att fira julafton med oss!

Det är viktigt inte minst under julen att för-
samlingen får vara en öppen gemenskap. 

Vi inbjuder även i år till julaftonseftermiddag i 
vårt gemensamma hus, Kyrkans hus i Floby.  På 
kyrktorget är brasan tänd i den öppna spisen, det 
finns glögg och pepparkakor.  

Vi inleder med julbön i kyrksalen kl. 13.00. Där-
efter är det dags att smaka på julmaten. Kaffe, 
kaka och frukt brukar smaka bra som avslutning. 
Vid 16-tiden skiljs vi åt och önskar varandra en 
god fortsättning på julen.

Vi är några som hjälps åt med förberedelser innan 
och under själva julafton, men det finns plats för 
flera som vill dela med sig av sin tid eller något att 
duka fram på julbordet.

Det behövs ingen anmälan för att dela gemenska-
pen under julafton men du som behöver special-
kost eller hjälp att ta dig till och ifrån Kyrkans hus 
ringer till expeditionen 72 38 80. Välkommen!

Anita Karlén med flera

Du stjärna över Betlehem,  

o, låt ditt milda ljus 

få lysa in  

med hopp och frid  

i varje hem och hus.

(Sv. psalm 116)

Foto: Jenny Carlson
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En barnfamiljs 
julfirande
Hur firar föräldrar och barn i gruppen 
Stor & Liten jul? Vi har frågat dem.

Man kan tänka att alla barnfamiljer fi-
rar en sådan där riktig Disney-jul, med 

stor, tjock julgran, röda stora julkulor, julkrubban 
och julgardiner. Vi har intervjuat gruppen Stor & 
Liten i Kinneved, en grupp dit föräldrar kommer 
med sina små barn för ett avbrott i vardagen.

Just vid det här tillfället är det 9 mammor och 
deras barn - något kaotiskt med barn som skri-
ker och leker. Några mammor erkänner snabbt att 
de inte är där främst för barnens skull utan för 
samvaron de vuxna emellan, att få träffa andra i 
samma situation, få råd och stöd och se att barnen 
sysselsätter sig riktigt bra själva en stund. Det är 
också en bra grupp om man är nyinflyttad. De 
som träffas där är ju trots allt grannar eller fram-
tida klasskamrater och det skapas viktiga nätverk.

På frågan ”Hur ser ert julfirande ut?” svarar en 
mamma snabbt: ”Kaos…” En annan svarar att 
det är mysigt. Och ytterligare en svarar ”Min man 
tar ledigt innan första advent för att hinna börja 
julstäda”. De flesta är nog ändå överens om att 
saker och ting ändras när man får barn och man 
får planera och tänka på ett annat sätt. Då är Stor 
& Liten ett skönt avbrott där man får höra att 
andra också pusslar bäst de kan för att få ihop 
vardagen.

Stressar för att hinna
Man kanske har föreställningen att allt är frid och 
fröjd under december månad. Men i en barnfamilj 
där de äldre barnen går i skolan, någon går på 
förskolan och en tredje är hemma med någon av 
sina föräldrar så ska det skjutsas, det ska pyntas, 
det ska lagas mat och sen ska man själv hinna ta 
vara på varandra. Få den där kvalitetstiden till-
sammans som familj. 

Att ställa sig att baka 7 sorters kakor och lägga 
in julsillen, det hinner man inte. Julgardinerna 
hänger man bara upp i köket, för det är det man 
hinner med. Julbelysning och adventsljusstakar 
sätts upp till första advent men får sedan tas ner 

igen när man inte kan med att ha det uppe läng-
re. Någon tar ner så fort julen är slut och någon 
annan stressar ner sakerna innan födelsedagen i 
slutet av januari. Ett tips från någon mamma var 
att ställa julgranen på altanen istället. Där var det 
ingen som var och pillade på julkulor, ingen för-
sökte klättra i trädet, barren var nästan redan ute 
ur huset och granen kunde stå där tills i april. 

Men tomten då? 
Barnen pratar om tomten näst intill hela året, att 
han ska komma med julklappar och det är en 
lycklig förväntan över att han ska dyka upp igen. 
För alla älskar ju tomten?! Men när han väl står 
där i hallen och har knackat på, då är han inte så 
spännande längre. Då är han faktiskt ganska läs-
kig. Men julklapparna vill man ju ha. Barnen får 
givetvis mest och de vuxna försöker låta bli att ge 
varandra men det slutar oftast med att man alltid 
har något paket att öppna. 

En annan reflektion är att man sliter så länge och 
pyntar och pysslar och helt plötsligt är julen över. 
Man har haft de där roliga familjekalasen. Kusi-
nerna långt borta har varit och hälsat på och man 
har spenderat tid ihop med dem man tycker om. 
Så egentligen är man nog ganska nöjd med julen, 
även om det faktiskt inte var en sådan där magisk 
och Disney-liknande jul! 

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Följ oss gärna på Facebook!   

Sök på ”Svenska Kyrkans Unga Floby”  

så hittar du oss!

Julen närmar sig
Inför jul finns aktiviteter för alla åldrar. 
Välkommen till pyssel och  
gemenskap!

Svenska Kyrkans Unga riktar sig inte bara till 
yngre personer. Under senhösten med julen 

som närmar sig arrangerar vi olika saker även för 
vuxna och hela familjen. Vi erbjuder kransbind-
ning, julpyssel vid två tillfällen och en stor gemen-
sam terminsavslutning.

Kransbindning
Tisdag 27 och onsdag 28 november, klockan 18.30
Kom och bind din egen krans till dörren. Det har 
blivit en tradition att komma till Kyrkans hus i 
Floby och binda sin egen dörrkrans. I år finns två 
tillfällen att välja på. Monica Käll finns på plats 
och vägleder oss. Allt material finns på plats till 
självkostnadspris. 

Platserna är begränsade så först till kvarn, skicka 
din anmälan till Linn på linn.lager-alvarsson@
svenskakyrkan.se, senast den 23 november.

Julpyssel
Lördag 8 december, klockan 10-14 
Hela familjen kan pyssla tillsammans i Kinneveds 
församlingshem. Borden fylls med paljetter, glitter, 
kottar, tomteluvor och mycket mer! När hungern 
sätter in serveras jullunch till en låg kostnad, där 
behållningen går till julkampanjen. 

Söndag 9 december, klockan 11 -16
Före och under julmarknaden i Floby står pys-
selborden uppställda i Kyrkans hus med massvis 
med roligt material. Kom in en kort stund eller 
stanna länge! Tag alltid med en förälder om du 
inte fyllt 10 år.  Fram till klockan 13 kan alla grilla  
korv till självkostnadspris.

Terminsavslutning
Alla barn och ungdomsgrupper, med föräldrar och 
anhöriga, samlas i Floby kyrka för att fira lucia. 
Detta blir i år på själva luciadagen, torsdagen den 
13 december klockan 18.30. Efteråt går vi ut och 
minglar med glögg på parkeringen där eldarna 
brinner och vi får besök. Detta vill du inte missa! Foto: Jenny Carlson
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Gränsöverskridande gemenskap

Alla är olika  
och olika är bra
Här berättar Sivan Sirfy om  
firandet av palestinska högtider. 

Vi sitter i köket hemma hos Sivan Sirfy. Hon 
bjuder på kaffe och festkakor som hon har 

bakat själv. Kakorna är typiska för det samman-
hang hon är uppväxt i. När hon bakar kakorna 
gör hon en stor sats på 250-300 stycken. Degen 
innehåller mjöl, smör, jäst, mannagryn, anis och 
fylls med nötter eller dadlar. Degen får vila 1-2 
dagar innan den trycks ut i formar och bakas.  
Sivan liknar kakorna vid svenska pepparkakor,  
eftersom hon bakar dem vid speciella tillfällen.

Vi samtalar om traditioner i olika kulturer och re-
ligioner. Vid midsommartid i år avslutades årets 
ramadan, muslimernas fastemånad. Ramadan är 
speciell månad då en muslim i medkänsla skall 
tänka på de fattiga, ensamma och dem som inte 
har rent vatten. Därför äter eller dricker de ing-
enting under dygnets ljusa timmar. På kvällarna 
äter man mat och det bjuds på godsaker. De större 
barnen får välja själva om de vill fasta.

Skickar pengar och kläder
Sista veckan under ramadan, Futrat ramadan, är 
särskilt viktig berättar Sivan. Då skall man dela 
med sig till fattiga, man samlar det man kan avstå. 
Familjen skickar pengar och kläder till Palestina. 
Genom dessa gåvor skall man förvissa sig om att 
man skall ha mat under året som kommer.

Äkta religion handlar om att man skall vara snäll, 
att alla människor är lika mycket värda. Alla har 
samma Gud säger Sivan. Jag instämmer, det är en 
grund i flera religioner, kristendomen också. Gud 
är en och vägarna till Gud är flera. 

Det är viktigt att lära sig om svenska traditioner 
säger hon, de olika traditionerna berikar varan-
dra. Snart fyller ett av barnen år och då har de 
beställt prinsesstårta.

Sivan bor sedan två och ett halvt år i Floby till-
sammans med sin man Ehab och fem barn. Bar-
nen som är 16, 14, 12, 8 och 2 år går i skola och 
förskola.

Studerar folkhälsovetenskap
Sivan studerar folkhälsovetenskap på heltid på 
Högskolan i Skövde, och arbetar inom vården. 
Så småningom vill hon arbeta med psykisk ohälsa 
hos barn. Kanske får hon möjlighet att lära sig om 
psykisk ohälsa hos palestinska barn och ungdo-
mar i Palestina. 

Sivan Sirfy från Palestina 
har fått nya vänner via 

Veckans café.

↴

Foto: Privat

Foto: Anita Karlén



Ehab, som är Sivans 
man, arbetar på AC 

Floby. Det är 10 år sedan de kom från Palestina 
till Sverige. Idag är familjen svenska medborgare. 
Tidigare bodde de i Varbergs kommun där både 
de vuxna och barnen har många vänner som de 
fortfarande har kontakt med. 

Första tiden i Floby var hon mera ensam, Sivan 
var hemma med det yngsta barnet, de övriga var i 
skolan och maken på arbetet. Så fick hon se infor-
mation på Facebook om Veckans café och gick dit 
en torsdagseftermiddag. Nu besöker hon caféet 
när hon har tillfälle och har fått nya vänner med 
rötter i olika sammanhang.

Anita Karlén

”Äkta religion handlar 
om att man ska vara 
snäll och att alla  
människor är lika  
mycket värda.”

↴

Veckans café och 
Aktiv svenska
Veckans café är en internationell  
mötesplats. Här är alla välkomna!

Initiativet till en mötesplats i Floby togs av Svens-
ka kyrkan 2015. Svenska kyrkan finns idag med 

som en av flera engagerade grupper. Idag är Floby 
Marknadsförening, föreningar i samverkan, hu-
vudman för Veckans café.

Marknadsföreningen hyr en lokal av Falköpings 
kommun. Verksamheten består förutom av Veck-
ans café – som bl. a innehåller gemenskap, fika, 
måleri och musik – också av svenskundervisning-
en ”Aktiv svenska” vid ett par tillfällen i veckan. 
Marknadsföreningen får bidrag till verksamheten 
från Länsstyrelsen och kommunen.

Ansvariga för Veckans café och Aktiv svenska är 
ideella krafter som gör en fantastisk insats. Kon-
takter knyts, livsberättelser delas och vänskap 
uppstår. 

Vi träffas i ”gamla posten”, d.v.s. lokalen under 
Floby bibliotek, vid följande tider:

Aktiv svenska 
Tisdag och Torsdag 10.15-12.00

Veckans café 
Torsdag 16.30-19.00

Välkommen du också! Har du frågor om Veckans 
café eller Aktiv svenska? Kontakta Anita Karlén! 
Du hittar kontaktuppgifter på sidan 2.

Handmålning pågår  
på Veckans café.

Gemenskap  
för alla åldrar.

Foto: Mats Karlén

Foto: Mats Karlén

Kreativiteten  
flödar.

Foto: Mats Karlén
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Axplock
Det är mycket på gång runt om i Floby pastorat.  

Här listas ett axplock. Annonsering sker även  

i Falköpingstidning (under predikoturer) och  

på www.svenskakyrkan.se/floby.   

Välkommen för gudstjänst och gemenskap!

ur kalendern, vintern 2018

November
6 november, tisdag
Floby, Kyrkans hus 14.00
dagledigsamling  
”Musik i allhelgonatid” – Stefan 
Klint och Christina Behre Fransson

11 november 
24:e söndagen efter trefaldighet
Floby, Kyrkans hus 10.00
mässa

Göteve kyrka 14.00
andakt och visning av kyrkan, 
servering. Läs mer på sid 13

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst

16 november, fredag
Göteve EFS-kapell 18.30
missionsauktion

17 november, lördag
Floby, Kyrkans hus 15.00
syföreningsauktion,  
Floby kyrkliga syförening

18 november 
Söndagen före Domsöndagen
Grolanda kyrka 10.00
gudstjänst

Åsarps kyrka 15.00
mässa

Floby, Kyrkans hus 18.00
�Hela kyrkan sjunger�,  
allsång till kompband

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst

22 november, torsdag
Gökhems församlingshem 19.00
syföreningsauktion,  
Ullene kyrkliga syförening

23 november, fredag
Floby, Kyrkans hus 12.00
musikandakt  
med efterföljande lunch

Solberga hembygdsgård 18.30
syföreningsauktion,  
Solberga kyrkliga syförening

Grolanda bygdegård 18.30
syföreningsauktion,  
Grolanda kyrkliga syförening

24 november, lördag
Hällestad, Tveten 18.30

syföreningsauktion,  
Hällestad kyrkliga syförening

25 november 
Domssöndagen
Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 18.00
mässa

27 november, tisdag
Floby, Kyrkans hus 18.30
kransbindning, läs mer på sid 5

28 november, onsdag
Floby, Kyrkans hus 18.30
kransbindning, läs mer på sid 5

December
1 december, lördag
Sörby kyrka 16.00
andakt och grantändning, 
Flobykören medverkar,  
glöggservering

Vårkumla kyrka 18.00
andakt och grantändning,  
sång, glöggservering

2 december 
Första söndagen i advent
Jäla kyrka 10.00
mässa

Solberga kyrka 10.00
gudstjänst

Vilske-Kleva kyrka 10.00
ekumenisk gudstjänst  
med efterföljande kaffe  
i Missionskyrkan

Börstig kyrka 15.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 15.00
gudstjänst, Mixxkören medverkar 
och efter gudstjänsten serverar  
Centerkvinnorna kaffe

Trävattna kyrka 15.00
ekumenisk gudstjänst, AG-kören 
medverkar och efter gudstjänsten 
serveras kaffe i missionshuset

Göteve kyrka 18.00
gudstjänst, efter gudstjänsten 
serverar Centern kaffe

Åsarps kyrka 19.00
adventsmusik med Åsarpskören

4 december, tisdag
Floby, Kyrkans hus 14.00
dagledigsamling, � 
Sånger i advent� �  
Roland Lundgren

7 december, fredag
Åsarp, Korskyrkan 12.00
musikandakt med Åsarpskören. 
Efter andakten serveras julbord

8 december, lördag
Kinneveds församlingshem 10.00
familjedag med julpyssel,  
läs mer på sid 5



9 december 
Andra söndagen i advent
Floby, Kyrkans hus 11.00
julpyssel och servering i samband 
med Floby julmarknad,  
läs mer på sid 14

Floby, Kyrkans hus 15.00
julmusik med Falbygdens manskör

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst

13 december, torsdag
Floby kyrka 18.00
mässa med luciatåg,  
Svenska Kyrkans Ungas barngrupper 
och Flobykören medverkar

14 december, fredag
Floby, Kyrkans hus 12.00
musikandakt med AG-kören.

Efter andakten serveras lunch

16 december 
Tredje söndagen i advent
Brismene kyrka 10.00
gudstjänst

Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst, servering

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 18.00
mässa

18 december, tisdag
Kinneveds kyrka 17.30
julvandring, läs mer på sid 14

23 december 
Fjärde söndagen i advent
Grolanda kyrka 18.00
julmusik med Mixxkören, glögg. 
Julmusiken teckenspråkstolkas

24 december 
Julafton
Floby, Kyrkans hus 13.00
julbön, Jul i gemenskap,  
läs mer på sid 3

Gökhems kyrka 22.00
julnattsgudstjänst

Kinneveds kyrka 22.00
julnattsgudstjänst

Jäla kyrka 23.30
julnattsgudstjänst

Solberga kyrka 23.30
julnattsgudstjänst

25 december 
Juldagen
Åsarps kyrka 6.00
julotta

Göteve kyrka 7.00
julotta

Vårkumla kyrka 7.30
julotta

26 december 
Annandag jul
Ullene kyrka 18.00
julmusik med Flobykören, glögg

30 december 
Söndagen efter jul
Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 18.00
mässa

31 december 
Nyårsafton
Börstig kyrka 15.00
nyårsbön

Vårkumla kyrka 23.15
nyårsbön

Januari
1 januari 
Nyårsdagen
Kinneveds kyrka 18.00
nyårsbön

6 januari 
Trettondedag jul
Floby, Kyrkans hus 10.00
missionsgudstjänst med avslutning 
av Svenska kyrkans och EFS  
missions julkampanjer,  
servering och föredrag,  
Jan-Olof Vinterhag, mfl

Åsarps kyrka 15.00
julmusik med Åsarpskören.  
Avslutning av Svenska kyrkans 
julkampanj

10 januari, torsdag 
Åsarps kyrka 19.00
ekumenisk musikgudstjänst 
Läs mer på sid 10

13 januari 
Söndagen efter Trettondedag jul
Floby, Kyrkans hus 10.00
mässa

Åsarp, Korskyrkan 10.30
ekumenisk gudstjänst

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst

20 januari 
Andra söndagen efter  
trettondedag jul
Floby, Kyrkans hus 10.00
ekumenisk gudstjänst, servering.  
Läs mer på sid 10

Vårkumla fornlämning 15.00
pilgrimsvandring, läs mer på sid 11

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 18.00
mässa

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Kyrktaxi
Behöver du hjälp att ta dig till Svenska 
kyrkans gudstjänster och samlingar?

Boka kyrktaxi för att enkelt ta dig till gudstjänster 
eller andra samlingar. Kyrktaxi: 

• är gratis för dig som bokar.

• gäller i respektive församling.  
När gudstjänsterna är sammanlysta i  
pastoratet gäller kyrktaxi i hela pastoratet.

• gäller alla former av gudstjänster,  
dagledigsamlingar, församlingsaftnar  
och syföreningar.

• gäller ej till förrättningar såsom begravningar.

För att boka kyrktaxi ringer du 0515-100 10 och 
uppger ”kyrktaxi” när du gör bokningen. 

Välkommen till din kyrka!

Dagledig- 
samlingar
Är du ledig på dagtid? Välkommen!

Åsarp
Torsdag 8 november 15.00, Korskyrkan
Per Gunnarsson, lärare på Folkhögskolan i Mullsjö, 
bjuder på sång och dikt

Torsdag 13 december 15.00, Korskyrkan 
Åsarpsskolans lucia besöker oss

Floby
Tisdag 6 november 14.00, Kyrkans hus
”Musik i allhelgonatid” 
Stefan Klint och Christina Behre Fransson

Tisdag 4 december 14.00, Kyrkans hus
”Sånger i advent” 
Roland Lundgren

Vi ber  
tillsammans
I januari anordnas ekumeniska 
böneveckor i Floby pastorat.

Att böneveckorna är ”ekumeniska” innebär 
att flera olika kristna samfund firar guds-

tjänst och ber tillsammans. Välkommen!

Åsarp
torsdag 10 januari  19.00, Åsarps kyrka
bön/musikgudstjänst

söndag 13 januari 10.30, Korskyrkan 
gudstjänst

Floby
söndag 20 januari 10.00, Kyrkans hus
gudstjänst, servering

tisdag 22 januari 19.00, Pingstkyrkan
bön

onsdag 23 januari 19.00, Trävattna missionshus
bön

fredag 25 januari 12.00, Kyrkans hus
musikandakt och därefter lunch

lördag 26 januari 17.00 och 19.00, Pingstkyrkan
gudstjänst

söndag 27 januari 10.00, Vilske-Kleva missionskyrka
gudstjänst servering

Lördagsträffen
Lördagsträffen är några timmars enkel 
samvaro som formas av deltagarna.

Vi träffas i Kyrkans hus i Floby följande  
lördagar under november och december:

17/11 (syföreningsauktion, obs! kl 15) och  
8/12 (julgröt, obs! kl 10.30).

På vårdcentrum i Floby träffas vi i matsalen 
klockan 15.00 följande lördagar: 

24/11 och 29/12.

På gång



20 januari:  
Vårkumla – Kinneved
Att pilgrimsvandra på vintern är en härlig upple-
velse, kanske blir det med snöknarr under skorna 
och en vacker solnedgång!

Vi samlas klockan 15.00 vid fornlämningen vid 
Glaskulla i Vårkumla för vandring till Kinneveds 
kyrka. 

Vandringen är ca 6 km. Pilgrimsleden går längs 
vägen och när mörkret tränger sig på tänder vi 
lyktor som får lysa oss sista biten fram till Kin-
neveds kyrka där vi avslutar med mässa kl. 18.00. 

Under vandringen reflekterar vi över söndagens 
tema: Livets källa.

Klä dig i reflexväst och varmt, gärna lager-på-
lager så du lätt kan reglera temperaturen, och ta 
med dig fika och varm dryck.

Pilgrimsvandring 
Kom med på en inre och yttre vandring!

För att vandra krävs ingen avancerad utrust-
ning; ett par tåliga och bekväma skor eller 

stövlar och en ryggsäck till vatten och eventuell 
fika är allt som behövs! 

En pilgrimsvandring är ingen transport från punkt 
A till B utan en upplevelse för både kropp och själ så  
farten är lugn och passar de flesta.

I Floby pastorat finns flera vackra pilgrimsleder 
som röjs och hålls i ordning så att vi alla kan ha 
glädje av dem. Flera av oss har nog tänkt att man 
ska gå någon av sträckorna men ibland kan det 
vara svårt att verkligen komma till skott. Det kan 
bli enklare och även tryggare om man vet att ett 
visst datum arrangeras en vandring med en ledare 
som kan sträckan. 

Tag med matsäck/fika, vatten och kläder efter vä-
der till vandringarna. Eventuell återresa ordnas 
alltid av arrangören om inget annat anges. 

Pilgrimskorset är en  
kombination av det kristna 
korset och symbolen för  
en historisk sevärdhet.  
Korset finns på stolpar  
längs pilgrimslederna.

Foto: Jenny Carlson
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Kulturarv

Ett arv att bruka 
och lära av
Nu görs flera satsningar på underhåll 
bland pastoratets kyrkor.

Mycket är på gång när det gäller kyrko-
miljöerna i Floby pastorat. Under året 

har kyrkorna i Sörby och Göteve fått sina fasa-
der rengjorda, lagade och målade, lilla stigluckan 
till kyrkogården i Kinneved har fått ny puts och 
i Gökhem har förarbetena för restaureringsinsat-
serna på de 900 år gamla takstolarna inletts. 

Föregående år har både Åsarps och Börstigs kyr-
kor genomgått stora utvändiga arbeten. Som kyr-
koantikvarie vid Västergötlands museum har jag 
haft i uppdrag att följa och dokumentera projek-
ten samt bistå med råd. Med gamla byggnader är 
det viktigt att noga tänka igenom vad man ska 
göra så att inget blir förstört. Särskilt viktigt blir 
det med kyrkorna, som alla är skyddade i lag. 
Därför måste pastoraten ofta söka tillstånd hos 
Länsstyrelsen för olika åtgärder på byggnaderna. 
Och en antikvarisk expert behöver vara delaktig i 
genomförandet. 

Tusenårig historia
Många av kyrkorna i Floby pastorat byggdes 
redan på 1100-talet. De är våra äldsta bevarade 
byggnader och har mycket att säga oss. De är på 
samma gång levande gudstjänstlokaler och his-
torieböcker. Bygdens folk har brukat och satt sin 
prägel på sina kyrkor genom många hundra år. 
Alla har bidragit med gåvor, arbete och material. 

Kyrkan var varje sockens stolthet. Spåren av bön-
der, hantverkare och konstnärer finns kvar, ibland 
dolda under yngre tidsskikt. Därför är det viktigt 
att vara varsam när vi idag arbetar med kyrkornas 
underhåll, bevarande och utvecklande. Kyrkorna 
är byggda med omsorgsfullt utvalda naturmateri-
al och traditionella tekniker, det är sten, kalkbruk, 
timmer, linoljefärg, tjära… De har byggts för att 
kunna stå i sekler och för att ha kvar dem måste vi 
fortsätta ta hand om dem på samma sätt. Det krä-
ver kunskap och förstås också pengar. Men ett väl 
utfört arbete håller under lång tid och lönar sig. 
Det planerade spåntaket av kärnfuru i Gökhem 
(som ersätter ett snart uttjänt tegeltak) ska hålla 
minst hundra år med regelbunden tjärstrykning. 

Lyckligtvis bidrar staten via stiften med generösa 
bidrag (kyrkoantikvarisk ersättning) för att beva-
ra kyrkorna som kulturarv. Kyrkobyggnadernas 
berättelser berör alla medborgare. Genom kyr-
korna kan vi förstå föregående generationer och 
hur vårt samhälle växt fram. Kyrkorna är också 
fantastiskt stryktåliga byggnadsverk som överlevt 
många kriser. Har vi i vår tids allt mer hektiska 
slit- och slängsamhälle inte inspiration att hämta 
från dessa konstruktioner som överlevt i hundra-
tals år? Varför kan vi inte själva bygga och hus-
hålla mer hållbart med all den teknik vi har?

Många förändringar 
Kyrkorna har naturligtvis varit föremål för 
många förändringar under århundradenas gång. 
Kyrkorummen kan uppvisa inredning och konst 
från många olika tider. Idealen har växlat många 
gånger. Medeltidens kyrkorum såg annorlunda ut 
än 1700-talets. Och 1800-talet betydde ofta över-
målning av allt gammalt för att få ljusa moderna 
rum. Under 1900-talet vaknade intresset för kyr-
kornas historia och många gamla föremål togs 
åter ned från vindarna och gamla målningar skra-
pades omsorgsfullt fram. 

Även i det yttre har kyrkorna inte sällan föränd-
rats. Ännu i början av 1800-talet var många av 
kyrkornas tak täckta med rödtjärade ekspån, så-
dana har vi hittat flera på vinden i bl. a. Gökhem. 
Fasaderna var putsade med lokalt producerat 
kalkbruk från västgötabergen, detta har i sig en 
vacker färg med dragning åt ockra och rosa. Så 
såg de flesta kyrkorna ut långt fram i tiden. Till 
och från hittar man gamla färgrester under senare 
puts- och färgskikt som i Göteve. Därför bestäm-
des att återge kyrkan något av sin gamla färg. Den 
kritvita kyrkan är åtminstone i Västergötland en 

Stockar till  
Gökhems kyrka

Foto: Robin Gullbrandsson



sen företeelse som hänger samman med mer indu-
striellt framställd kalk. Förr brändes kalken vid 
kyrkan och släcktes till bruk, något som idag är 
mycket ovanligt men som testats med mycket gott 
resultat på Svenneby gamla kyrka i Bohuslän. Där 
har man fått en mycket hållbar puts med vacker 
naturlig färgton. 

Går vi tillbaka till hur kyrkorna såg ut på medel-
tiden och ännu under 1600- och 1700-talen så var 
de alltså rätt färgstarka även utvändigt med sina 
röda spåntak, säkert kulört målad port, ibland 
också målade dekorationer kring fönstren. Kyr-
kan var något i särklass när man tänker på att 
alla andra hus i byarna som regel var omålade 
timmerhus. I kyrkan mötte sockenborna också en 
bildrikedom utan motstycke. 

Glädjefyllt arbete
Att få arbeta med dessa kyrkobyggnader är en 
förmån, de har så mycket att berätta och så myck-
et som ännu kvarstår att upptäcka. Bara de un-
dersökningar jag gjort på kyrkvinden i Gökhem 
tillsammans med timmerman Mattias Hallgren 
visar hur mycket som kvarstår att lära. Här finns 
en kunskapsbank som byggts på sedan 1100-talet. 

I Gökhem finns fram till och med nästa års res-
taureringsarbeten en liten utställning om vad vi 
hittade. Vi har all anledning att värna, använda 
och vara stolta över våra kyrkobyggnader, ett arv 
som väcker intresse även utanför Sveriges gränser.

Robin Gullbrandsson, kyrkoantikvarie

Är Göteve kyrka 
inte vit längre?
Nu kan du se Göteve kyrka  
som du aldrig har sett den förut. 

Under sommaren har Göteve kyrka fått ny 
puts och ny färg på utsidan. Många undrar 

varför den inte är vit längre. Söndagen den 11 no-
vember kl 14,00 berättar Göran Carlson om hur 
det gick till när den ursprungliga färgen togs fram 
och om att det i år är hundra år sedan den stora 
inre renoveringen 1918 gjordes.

Vi börjar med en andakt i kyrkan. Därefter går vi 
ut och betraktar kyrkans nya färg. Sedan går vi till 
Götevegården för att fika och titta på bilder från 
kyrkans historia. Välkommen!

Färgprov testas mot gammal 
färg på Göteve kyrka

Göteve kyrka med byggnadsställningar 
under sommaren 2018

Foto: Robin Gullbrandsson

Foto: Robin Gullbrandsson
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Jag har arbetat med olika saker inom kontor och 
administration, inom industri- och handelsföre-
tag, i hela mitt yrkesliv och det ska bli intressant 
att börja i en ny verksamhet. Jag ser mycket fram 

emot detta.” 

När vi firar gudstjänst 
i Kinneveds kyrka den 
9:e december klockan 
18.00 hälsar vi Kerstin 
välkommen till oss. Vi 
önskar henne glädje 
och Guds välsignelse i 
arbetet hos oss! 

Stefan Klint

Julmarknad  
9 december
Det rör sig mycket folk i samhället och 
paraden med fantasifulla vagnar är ett 
trevligt inslag. 

Under de senaste åren har Flobys julmark-
nad åter blivit ett välbesökt arrangemang. 

I Kyrkans hus kan du fika och som tidigare lyssna 
på Manskören. Förra året började vi också med 
julpyssel för de familjer som hade lust. Det fort-
sätter vi med även i år, se sid 5. Förra året var 
också första året som vi inbjöd de små barnen till 
att komma och hämta sin egen Bibel. Då precis 
utanför Kyrkans hus men i år kommer bordet att 
finnas någonstans i vimlet på marknaden.

Julvandring  
18 december
Julvandringen i Kinneved börjar bli en 
tradition. Följ med på en tidsresa!

Julen närmar sig och då mitt i allt pyntande 
och bakande, har vi möjlighet att få se och 

uppleva en av kristendomens största händelser: 
Jesu födelse! Kom och upplev tiden för 2000 år 
sedan, möt folket, möt människorna och Gud. 

Ta dig igenom tidsportalen, möt herdarna ute på 
ängen och de vise männen, köp en sjal eller kryd-
dor på marknaden, men akta dig för soldaterna! 

Det är minst sagt oroliga tider i Betlehem med 
människor som inte får vara där, människor som 
ser sig viktigare än andra. Men mitt i allt detta, 
tänds det en stjärna och det föds ett litet barn med 
stor betydelse! 

Första start sker klockan 17.30 och därefter star-
tar man i grupper om ca 8 personer. När det inte 
längre är några som vill gå stänger tidsportalen. 

Ta med dig familj och vänner, använd alla dina 
sinnen, fika och stanna upp för att uppleva julens 
stora mirakel. Hjärtligt välkommen! 

Välkommen,  
Kerstin!
Kerstin Sköld är ny kanslist i pastoratet.

Som ny kanslist med inriktning mot ekonomi 
har Kerstin Sköld anställts och hon började 

sin anställning den 1 november. Så här skriver 
Kerstin själv: ”Jag är smålänning från början, från 
Oskarshamnstrakten. Jag träffade min man Mi-
kael och flyttade till Broddetorp 1994, vi har två 
(stora) barn, de är 21 och 16 år. Vi bor på en liten 
gård så det finns alltid nåt att göra. Jag gillar yoga 
och att cykla och motionera. Foto: Jenny Carlson

Kerstin Sköld
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Foto: Jenny Carlson

På gång



En flicka är född
Julkampanjen 2018 handlar om  
flickors rätt att växa upp i trygghet  
och på samma villkor som pojkar.

Första söndagen i advent inleds årets julkam-
panj till förmån för Svenska kyrkans inter-

nationella arbete. I år har kampanjen temat �”En 
flicka är född”�. Under perioden som kampajen 
pågår, det vill säga fram till trettonhelgen, går 
intäkterna från pastoratets bokbord till julkam-
panjen och under perioden kommer kampanjen 
på olika sätt uppmärksammas i gudstjänster och 
samlingar.

Under kampanjen finns många möjligheter att bi-
dra, runt om i Floby pastorat. Den 6 januari av-
slutas julkampanjen med en missionsfest i Floby, 
Kyrkans hus och med julmusik i Åsarp kyrka. 

Vill du engagera dig?
Under hösten 2018  startade pastoratets interna-
tionella grupp upp sitt arbete. Gruppen ska ta sär-
skilt ansvar för pastoratets internationella enga-
gemang och då bland annat genom jul-, faste och 
sommarkampanjerna. 

Gruppens uppgift är att tillsammans planera hur 
pastoratet kan sprida information om det arbete 
som bedrivs av Svenska kyrkans internationella 
arbete samt öka insamlingen av pengar främst 
under de olika kampanjperioderna och kollekt-
söndagarna. 

I nuläget består gruppen av Noomi Ragnarsson, 
Åsarp, Tobias Larsson, Kinneved, Agne Arnesson, 
Floby samt Matilda Wardin och Jenny Carlson. 

Har du ett stort internationell engagemang och 
vill vara med och arbeta för att dessa frågor får 
större plats i samhället är du välkommen med i 
gruppen. Ditt engagemang är viktigt och du bin-
der inte upp dig för någon särskild tid utan är med 
så mycket du kan. Ta kontakt med Jenny Carlson 
(kontaktuppgifter se s. 2) så berättar hon mer!

Syföreningarna bjuder  
in till auktioner
De traditionella syföreningsauktionerna äger rum 
i november och intäkterna går till olika hjälporga-
nisationer, däribland Svenska kyrkans internatio-
nella arbete. Välkommen att ropa in något riktigt 
fint och samtidigt göra en värmande handling för 
en medmänniska! 

Fredagen den 16 november, 18.30
Göteve kapell

Lördagen den 17 november, 15.00
Floby, Kyrkans hus, 

Torsdagen den 22 november, 19.00
Gökhems församlingshem

Fredagen den 23 november, 18.30 
Solberga hembygdsgård

Fredagen den 23 november, 18.30
Grolanda bygdegård

Lördagen den 24 november, 18.30 
Hällestad, Tveten

EN FLICKA 
ÄR FÖDD
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte 
acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller 
tvingas – bara för att de är flickor. Ge en gåva och ta ställning 
för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.
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www.svenskakyrkan.se/floby

EN FLICKA 
ÄR FÖDD

PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Varje dag föds flickor in i förtryck 
och orättvisor. Det kan vi inte 
acceptera. Flickor ska aldrig  
nekas, kränkas, hotas, utnyttjas 
eller tvingas – bara för att de  
är flickor. Ge en gåva och ta  
ställning för varje människas  
lika värde och makt över  
sitt eget liv.

900 12 23
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